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PR_NLE-AP_Agreement

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o 
partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu dotyczącej 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu 
produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej
(12543/2020– C9-0000/2020 – 2020/0157(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (12543/2020),

– uwzględniając projekt dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a 
Republiką Hondurasu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w 
dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium 
Unii Europejskiej (xxxxx/2020),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 
ust. 3 akapit pierwszy i art. 207 ust. 4, w powiązaniu z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) 
ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(C9-0000/2020),

– uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia …1 w sprawie projektu decyzji,

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Rozwoju,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0000/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki 
Hondurasu.

1 Teksty przyjęte w tym dniu, P9_TA(0000)0000.
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UZASADNIENIE 

W 2003 r. UE opublikowała plan działań na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa (FLEGT). Ma on na celu zwalczanie nielegalnego pozyskiwania drewna 
na świecie. Przystępując do dobrowolnych umów o partnerstwie z państwami trzecimi 
produkującymi drewno, UE umożliwia przywóz legalnie pozyskanego drewna i produktów z 
drewna na jednolity rynek. Umowy te są wiążącymi umowami handlowymi. Przyczyniają się 
one również do lepszego regulowania sektora leśnego i zarządzania nim w kraju wywozu. 

Honduras jest pierwszym krajem Ameryki Łacińskiej, który rozpoczął i zakończył negocjacje 
w sprawie dobrowolnej umowy o partnerstwie z UE. Negocjacje rozpoczęły się w 2013 r. i 
zostały zakończone w 2018 r., a Honduras jest pierwszym w historii partnerem w dobrowolnej 
umowie o partnerstwie, który do negocjacji włączył ludność tubylczą jako odrębną grupę 
interesu. Poczyniono już pierwszy ważny krok – zakończono negocjacje w sprawie 
dobrowolnej umowy o partnerstwie. Po ratyfikacji i wejściu w życie umowy kluczowe 
znaczenie będzie miał następny etap wdrażania. Należy wprowadzić system zapewniania 
legalności drewna (TLAS) obejmujący skuteczne kontrole łańcucha dostaw i mechanizmy 
weryfikacji zgodności z przepisami, a także przeprowadzać niezależne audyty tego systemu. 
Dopiero wtedy będzie można rozpocząć wydawanie zezwoleń FLEGT. Na podstawie tych 
zezwoleń będzie można wprowadzać produkty na jednolity rynek, po spełnieniu kryteriów 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna. 

Podczas gdy obecnie jedynie niewielka część wywozu drewna i produktów z drewna z 
Hondurasu trafia do UE, umowa ta ma na celu zwiększenie tego udziału, ale również 
umożliwienie Hondurasowi wywozu na inne rynki, które ustanawiają warunki legalnego 
pozyskiwania wywożonego drewna. Z perspektywy UE umowa ta jest zgodna z unijnymi 
celami dotyczącymi wspierania zrównoważonej gospodarki leśnej, przeciwdziałania 
wylesianiu i degradacji lasów oraz promowania zrównoważonego rozwoju, do czego UE 
zobowiązała się w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, porozumieniu paryskim 
i celach z Aichi wynikających z Konwencji o różnorodności biologicznej, a także w 
Strategicznym planie ONZ na rzecz lasów na lata 2017–2030.

Prawie połowa powierzchni Hondurasu jest pokryta lasami i nadal istnieje duża liczba 
niesklasyfikowanych drzew i gatunków. Połowa obszaru leśnego to lasy deszczowe. Od 2015 
r. Honduras stracił 12,5 % powierzchni lasów z powodu zmiany klimatu, pożarów lasów, 
wylesiania i nielegalnego pozyskiwania drewna. Znaczenie sektora leśnego dla gospodarki 
Hondurasu od dłuższego czasu maleje ze względu na surowsze wymogi dotyczące legalności 
drewna na rynkach eksportowych Hondurasu oraz z powodu wylesiania. Pomyślne wdrożenie 
tej dobrowolnej umowy o partnerstwie powinno przyczynić się do wzmocnienia sektora 
leśnego w Hondurasie i doprowadzić do zwiększenia wywozu drewna pozyskanego zgodnie z 
prawem, co przyczyni się do wzmocnienia gospodarki i zatrudnienia.  

Honduras charakteryzuje się wysokim poziomem ubóstwa, przemocy i korupcji. 
Sprawozdawczyni uważa, że wszelkie inicjatywy, które mogą angażować społeczeństwo 
obywatelskie, sektor prywatny, ludy tubylcze i rząd we wspólne poszukiwanie rozwiązań dla 
zrównoważonego sektora leśnego, takie jak negocjacje prowadzące do zawarcia tej 
dobrowolnej umowy o partnerstwie, wymagają pełnego wsparcia i poparcia. Parlament 
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Europejski musi zatem wyrazić zgodę na zawarcie tej ważnej umowy. Ponadto UE musi 
uważnie monitorować jej skuteczne wdrażanie i oferować wsparcie w zakresie zdolności. Jest 
to szansa na zawarcie umowy korzystnej dla obu stron, ale wiąże się również z obowiązkiem 
podejmowania wszelkich starań, by dążyć do osiągnięcia wspólnych celów i razem stawiać 
czoła wspólnym wyzwaniom. 


